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22.6.2018 A8-0205/80 

Τροπολογία  80 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως 

προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 

Αρχής Εργασίας θα μπορούσε να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

επιβολή των κανόνων που διατυπώνονται 

στον παρόντα κανονισμό, παρέχοντας 

ιδίως βοήθεια στις εθνικές αρχές για τον 

συντονισμό των ελέγχων, την ανταλλαγή 

πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 

και την εκπαίδευση των επιθεωρητών. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Τροπολογία  81 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως 

προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Η μεταφορά εμπορευμάτων 

διαφέρει σημαντικά από τη μεταφορά 

επιβατών. Οι οδηγοί πούλμαν ή 

λεωφορείων είναι σε στενή επαφή με τους 

επιβάτες τους και θα πρέπει να μπορούν 

να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να κάνουν 

διαλείμματα χωρίς να παρατείνουν τον 

χρόνο οδήγησης ή να μειώνουν τον χρόνο 

ανάπαυσης και τα διαλείμματα. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Τροπολογία  82 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως 

προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 

που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο 

περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι 

επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η 

διάταξη που αφορά την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να 

διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις 

μεταφορές σε συμμόρφωση με τους 

κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο 

διαμονής τους για την κανονική 

εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να 

αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των 

μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

μεγάλα. 

(6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν 

μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους. Είναι επομένως ευκταίο να 

επιβληθεί η εφαρμογή της διάταξης που 

αφορά την κανονική εβδομαδιαία 

ανάπαυση κατά τρόπο που να διευκολύνει 

τους οδηγούς να εκτελούν τις μεταφορές 

σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να 

μεταβαίνουν στον τόπο διαμονής τους για 

την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά 

και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο 

των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ασφαλείς και αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας, είναι ανάγκη να 

προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα 

οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι 

οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο 

διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά 

μεγάλα και ώστε να έχουν οι οδηγοί τη 

δυνατότητα να επιστρέφουν στον τόπο 

διαμονής τους σε τακτική βάση και να 

μπορούν να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς 

συνθήκες ανάπαυσης σε ποιοτικά 

καταλύματα. Στην περίπτωση που ο 
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οδηγός επιλέγει να περάσει αυτήν την 

περίοδο ανάπαυσης στον τόπο διαμονής 

του, η επιχείρηση μεταφορών θα πρέπει 

να παρέχει στον οδηγό τα οικονομικά ή 

πρακτικά μέσα για να επιστρέψει στον 

τόπο αυτόν. Επιπλέον, η διάρκεια του 

ταξιδιού επιστροφής δεν θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 

της διάρκειας της περιόδου ανάπαυσης. 

Στην περίπτωση που ο οδηγός επιλέγει να 

περάσει την περίοδο ανάπαυσης σε τόπο 

διαφορετικό από τον τόπο διαμονής του, 

αυτό δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

για τον υπολογισμό της αποζημίωσης 

ταξιδίου που δικαιούται ο οδηγός. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Τροπολογία  83 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως 

προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των απαιτήσεων για την 

εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον 

τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. 

Είναι επομένως ανάγκη να αποσαφηνιστεί 

η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι 

στους οδηγούς παρέχεται επαρκές 

κατάλυμα για τις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν τις 

λαμβάνουν μακριά από τον τόπο διαμονής 

τους. 

(7) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των απαιτήσεων για την 

εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον 

τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. 

Είναι επομένως ανάγκη, προς εξασφάλιση 

ομαλών συνθηκών εργασίας και 

ασφαλείας για τους οδηγούς, να 

αποσαφηνιστεί η απαίτηση ώστε να 

διασφαλιστεί ότι στους οδηγούς παρέχεται 

ποιοτικό και φιλικό προς τα δύο φύλα 
κατάλυμα ή άλλος χώρος που επιλέγεται 

από τον οδηγό και πληρώνεται από τον 

εργοδότη για τις κανονικές περιόδους 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν τις 

λαμβάνουν μακριά από τον τόπο διαμονής 

τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα 

επαρκούς αριθμού ασφαλών χώρων 

στάθμευσης, προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες των οδηγών. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Τροπολογία  84 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως 

προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Πολλές οδικές μεταφορές εντός 

της Ένωσης περιλαμβάνουν μεταφορά με 

πορθμείο ή σιδηρόδρομο σε τμήμα της 

διαδρομής. Θα πρέπει, επομένως, να 

καθοριστούν σαφείς και κατάλληλες 

διατάξεις σχετικά με τις περιόδους 

ανάπαυσης και τα διαλείμματα για τις εν 

λόγω μεταφορές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις σε περίπτωση περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης για 

μεγάλα ταξίδια με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, που αφορούν κυρίως την περιφέρεια της ΕΕ. 



 

AM\1157257EL.docx  PE621.703v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.6.2018 A8-0205/85 

Τροπολογία  85 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως 

προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Η χρήση ελαφρών 

επαγγελματικών οχημάτων για τη 

μεταφορά εμπορευμάτων παρουσιάζει 

αυξητική τάση, κάτι που έχει οδηγήσει 

στην εμφάνιση αθέμιτου ανταγωνισμού 

και αποκλίσεων στην εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, με 

αποτέλεσμα να προκύπτουν ανισότητες 

στις συνθήκες εργασίας και κίνδυνοι για 

την οδική ασφάλεια. Για τη βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας και των συνθηκών 

εργασίας των οδηγών, το πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006 θα πρέπει να επεκταθεί, 

ώστε να συμπεριλάβει τα ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων, εκτός εάν το όχημα 

χρησιμοποιείται για ίδιο λογαριασμό της 

εταιρείας ή του οδηγού, ή η οδήγηση δεν 

συνιστά την κύρια δραστηριότητα του 

προσώπου που οδηγεί το όχημα. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Τροπολογία  86 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως 

προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 

κατάλληλα πρότυπα υγείας και ασφάλειας 

για τους οδηγούς, είναι απαραίτητο να 

δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι 

στάθμευσης, κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υγιεινής και ποιοτικά καταλύματα ή να 

αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες υποδομές. 

Η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει ένα 

επαρκές δίκτυο χώρων στάθμευσης. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Τροπολογία  87 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως 

προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11δ) Στο ψήφισμά του της 9ης 

Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την 

εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 

για τις μεταφορές: απολογισμός και 

μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη 

κινητικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

εξέτασε το ενδεχόμενο σύστασης ενός 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών 

Μεταφορών, ώστε να διασφαλιστεί η 

ορθή εφαρμογή της ενωσιακής 

νομοθεσίας και να προωθηθεί η 

τυποποίηση σε όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Τροπολογία  88 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως 

προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

α) εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, 

υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· ή 

«α) εμπορευμάτων· ή»  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Τροπολογία  89 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως 

προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Άρθρο 3 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων 

τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη 

εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων· 

η) οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων 

με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν 

υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική 

μεταφορά εμπορευμάτων· 

Or. en 

 

 


